Ogłoszenie konkursu na stanowisko Sekretarza Generalnego
Polskiego Związku Koszykówki
Data: 28 kwietnia 2017 r.
Polski Związek Koszykówki z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołka 10, (dalej „PZKosz”) ogłasza
konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZKosz.
1. Główne zadania i obowiązki Sekretarza Generalnego:
-

kierowanie Biurem PZKosz,
koordynowanie i organizowanie pracy pracowników Biura,
realizacja uchwał Zarządu PZKosz,
prowadzenie bieżących spraw PZKosz,
nadzór nad opracowywaniem dokumentacji związanej z funkcjonowaniem PZKosz (plany
pracy, plany finansowe, sprawozdania merytoryczne i finansowe, dokumentacja związana
z pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji ze środków publicznych),
współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polskim Komitetem Olimpijskim,
koordynacja współpracy międzynarodowej PZKosz,
obsługa funkcjonowania władz i organów PZKosz,
inne zadania powierzone przez Zarząd PZKosz.

2. Oczekiwania wobec kandydata :
-

dyspozycyjność,
gotowość do pracy w nienormowanym wymiarze,
umiejętność podejmowania decyzji,
łatwość nawiązywania kontaktów,
umiejętności przywódcze,
konsekwencja w działaniu.

3. Wymagania formalne:
-

wykształcenie wyższe,
co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym lub
kierowniczym stanowisku w organizacjach sportowych,
doświadczenie oraz praktyczna znajomość i umiejętność stosowania przepisów
regulujących funkcjonowanie polskich związków sportowych,
biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
udokumentowane doświadczenie w zakresie organizacji imprez sportowych.

4. Wymagane dokumenty oraz pisemne opracowania i oświadczenia
− CV wraz z danymi kontaktowymi,
− list motywacyjny,

− kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
− kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia,
− oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
− oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
− oświadczenie kandydata, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo lub za
przestępstwo skarbowe, nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz
2013 r., poz. 168, z późn. zm.);
5. Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy dostarczyć do dnia 12 maja 2017 r. do godziny 16.00 pod adres Biura
Polskiego Związku Koszykówki w Warszawie ul. Erazma Ciołka 10, 01-402 Warszawa
Wszystkie niezbędne dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Koszykówki”.
6. Procedura i przebieg konkursu
Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PZKosz rozpatrzy nadesłane zgłoszenia oraz
przedstawi swoją rekomendację kandydata na stanowisko Sekretarza Generalnego PZKosz do
zatwierdzenia Zarządowi PZKosz.
Przed podjęciem decyzji w sprawie rekomendacji Komisja może dokonać przesłuchania
jednego lub większej liczby kandydatów.
Komisja Konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów, może wnioskować do
Zarządu o unieważnienie konkursu.
Ostateczne wyniki konkursu Zarząd PZKosz zaprezentuje na stronie internetowej PZKosz.
7. Zastrzeżenia prawne
Zarząd Polskiego Związku Koszykówki zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez
podania przyczyny.
W imieniu Zarządu Polskiego Związku Koszykówki
/-/ Grzegorz Bachański
Prezes

